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Анотація дисципліни 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Вокально-гурткова робота в ЗЗСО» складена 

відповідно до  освітньо-професійної програми підготовки бакалавр  спеціальності 014 Середня 

освіта, шифр спеціальності 014.13 Середня освіта (музичне мистецтво). 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є овизначення напряму діяльності гуртка, його 

ролі, основної мети і задач. Ознайомлення з посадовими обов’язками. Ознайомлення з 

методичними рекомендаціями щодо організації роботи гуртка. Організація масових заходів з 

гуртківцями. Складання конспектів занять та їх прведення. Заповнення журналу гуртка на 

початку заняття і по закінченні. Організація самоврядування в гуртку (вибори старости, його 

заступника, розподіл обов’язків між вихованцями). 

Міждисциплінарні зв’язки. Програма пов’язана з навчальними дисциплінами: «Вокально-

хорове виконавство», «Методика музичної освіти та виховання в ЗЗСО». 

Ключові слова: організація гуртка, методика, практика. 

Abstract of the discipline 

The program of study of the discipline " "Vocal and group work in ZZSO" compiled in 

accordance with the educational and professional program preparation of master's specialty 014 

Secondary educationspecialty code 014.13Secondary education (musical art). 

The subject of study of the discipline is to determine the direction of the circle, its role, main 

purpose and objectives. Familiarization with job responsibilities. Acquaintance with methodical 

recommendations on the organization of work of a circle. Organization of mass events with group 

members. Compilation of lesson plans and their implementation. Filling in the circle journal at the 

beginning and after the lesson. Organization of self-government in the circle (election of the headman, 

his deputy, distribution of responsibilities among the pupils). 

Interdisciplinary connections. The program is associated with academic disciplines: "Vocal and 

choral performance", “Methods of music education and upbringing in general secondary education 

institutions”. 

Keywords: circle organization, methods, practice. 



Мета та завдання навчальної дисципліни 

Зміст курсу визначення напряму діяльності гуртка, його ролі, основної мети і задач. 

Ознайомлення з посадовими обов’язками. Ознайомлення з методичними рекомендаціями 

щодо організації роботи гуртка. Організація масових заходів з гуртківцями. Складання 

конспектів занять та їх проведення. Заповнення журналу гуртка на початку заняття і по 

закінченні. Організація самоврядування в гуртку (вибори старости, його заступника, 

розподіл обов’язків між вихованцями) 

Мета курсу – формування системи практичних вмінь і навичок організації вокальних 

гуртків в ЗЗСО. 

Завдання курсу:  

 Організація життєдіяльності дитячого колективу, індивідуальної роботи з 

вихованцями.;  

 Здійснення моніторингових досліджень розвитку особистості вихованців, дитячого 

колективу, навчально-виховного процесу.;  

 Планування та організація навчально-виховної роботи на основі вивчення і 

врахування потреб, інтересів, переконань, ціннісних орієнтацій, мотивів, установок 

дитини, міжособистісних стосунків у колективі.;  

 Проведення навчально-виховної роботи, передача знань, умінь і навичок 

життєтворчості, розвитку життєвої компетентності.;  

 Виправлення в учнів негативних якостей та рис, асоціальних паттернів поведінки.; 

 Попередження стресових ситуацій, конфліктів, створення, позитивного емоційно-

комунікативного простору для вихованців.;  

 Організація системи зовнішніх зв’язків творчого об’єднання, необхідних для його 

ефективної роботи. Координація діяльності співпраці з батьками, з партнерами. 

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими компетентностями:  

ЗК 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 6. Здатність застосовувати набуті знання в практичних ситуаціях. 

ФК 15. Здатність до розв’язання навчальних завдань мистецької освітньої галузі у 

контексті реалізації інтегрованого підходу. 

Програмні результати навчання:  
ПРН 8. Виявляє здатність до самоактуалізації, саморозвитку та самокорекції у процесі  

мистецької й музично-педагогічної діяльності. 

ПРН 15. Демонструє толерантне ставлення до  загальнолюдських, національних,  

особистісних, мистецьких цінностей. 

1. Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ВОКАЛЬНО-ГУРТКОВОЇ РОБОТИ. 

Тема 1. Пам’ятка щодо ведення журналу  гурткової роботи. 

Тема 2. Перелік завдань керівника гуртка. 

Тема 3. Перелік професійних цінностей керівника гуртка. 

Кредит 2. ВНУТРІШНЬОШКІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ СТАНУ ГУРТКОВОЇ 

РОБОТИ. 

Тема 4. План-схема повного аналізу занять гуртка. 

Тема 5. Схема звіту про роботу гуртка.  

Тема 6. Моніторинг результатів гурткової роботи. 

Кредит 3. ВИХОВНИЙ АНАЛІЗ ГУРТКОВОГО ЗАНЯТТЯ. 

Тема 7. Використання виховних можливостей заняття. 

Тема 8. Формування світогляду гуртківців на занятті. 

Тема 9. Вплив особистості педагога на гуртківців. 
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